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Sandnes Maskin AS ble etablert i 2005 
og feirer i år ti-årsjubileum. Vi er en 
veletablert bedrift med et godt renommé, 
og utfører oppdrag i hele Rogaland. Bedrif-
ten har i dag 8 ansatte, som alle har stor 
kunnskap og et sterkt engasjementfor det 
de driver med. 
Vi utfører tradisjonell entreprenør-
virksomhet, og tar på oss alt innen 
graving, meisling, løing og drenerings-
arbeid, enten det gjelder hage, nybygg 
eller rehabilitering. 

Vi har en oppdatert og velholdt maskin-
park, med maskiner fra 1,5 til åtte tonn, 
i tillegg til 3 traktorer med dumperhenger. 
Dette gir oss stor rekkevidde i forhold 
til oppdragene vi kan ta på oss. 

I en travel hverdag kan det til tider være 
vanskelig å finne tid til vedlikehold av 
hagen. Vi tilbyr vedlikehold av hage og 
uteområde, og kan hjelpe deg med alt fra 
gressklipping til full vedlikeholdsservice 
hvor vi tar oss av alt, som luking, 
beplantning, beskjæring osv. På den 
måten kan du nyte fridagene med gode 
opplevelser og avslapning i hagen.

Vi leverer komplette løsninger til avtalt tid 
og pris, og vi garanterer at alle oppdrag blir 
utført på en effektiv og kvalitets-
messig måte. Vi setter alltid deg som 
kunde i fokus, og gjør vårt ytterste for å 
hjelpe deg å realisere dine planer. Vi har 
stor kunnskap og lang erfaring, og bidrar 
gjerne med nyttige råd og tips.

Sandnes Maskin AS



• Graving

• Meisling av fjell

• Steinløing

• Støpearbeid

• Hage/belegningsstein

• Vedlikehold av hage

• Sprenging av fjell

• Utgraving av kjellere

• Dreneringsjobber

• Reparasjon av vann og avløp

• Nye anlegg vann og avløp







Alle er vi opptatt av et rent og sikkert nærmiljø. Samtidig er innlagt vann, vannklosett, vaskemaskin 
og oppvaskmaskin en naturlig del av en moderne bolig, og også i stadig større grad vanlig på hytter.

For å unngå lokal forurensing av innsjøer og vassdrag skal alle boliger og hytter gi et utslipp som 
ikke forurenser, og som imøtekommer sentrale kommunale krav til utslippskvalitet.

Et BioDisc® minirenseanlegg er en miljømessig effektiv, driftssikker, kostnadseffektiv og godkjent 
løsning for dine avløpsbehov både for boliger og hytter.

• Godkjennes i strengeste renseklasse

• Testet og dokumentert iht NS-EN 12566-3

• Lydløst og luktfritt under normal drift

• Rask montering – kun en tank som skal nedgraves

• Unik og robust design designet for norske forhold

• Mulighet for UV desinfisering for å fjerne bakterier

• Lave driftskostnader og lang levetid

• Enkel levering og rask montering

• Landsdekkende service og oppfølging

• Enkel behandling av kommuanle søknader

Minirenseanlegg for hus og hytter
Klargester BioDisc® BA-BF

Minirenseanlegg installert 
av Sandes Maskin AS



Vi gratulerer 
Sandnes Maskin AS
med 10 års jubileum 
og ser frem til et 
videre samarbeid

Betongsaging  -  Meisling  -  Boring  -  Riving  •  www.leikvoll.no

Betongsaging  -  Meisling  -  Boring  -  Riving  •  www.leikvoll.no

www.leikvoll.no
Tlf: 907 54 777

Stolt leverandør av
biler til Sandnes Maskin AS

www.volkswagen.no

Nye Golf Sportsvan er like avansert som en ”vanlig” 
Golf med alt det nyeste innen teknologi og 
innovasjoner. Den største forskjellen er selve 
høyden på bilen. Det medfører at du får en behagelig 
og høy sittestilling som gir deg bedre oversikt over 
trafikken rundt deg. Selve inn- og utstigningen blir 
også langt enklere. Golf Sportsvan leveres med et 
fleksibelt, lengdejusterbart baksete, noe som gjør 
den til en svært anvendelig og praktisk bil.
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

Nye Golf  Sportsvan.  
Høyere sittestilling og 
fleksible bakseter.

Fra kr 265.700,-

Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i 
tillegg. Drivstofforbruk fra 3,9-5,6 l/100 km. CO

2
-utslipp fra 101-130 g/km. Avbildet modell 

kan ha utstyr utover standard.

Kom deg opp i høyden.

mollerbil.nomollerbil.no

Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

Stavanger
Ganddal, Sandnes
Tlf: 24 03 49 00
/sandnes

Sandnes og Jæren
Tengs, Egersund
Tlf: 24 03 29 00
/egersund

Egersund

Pris  levert Stavanger /Sandnes

www.volkswagen.no
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51 65 02 08
www.sola-elektro.no

Her kommer annonse for Entreprenør Frode Olsson AS

Her kommer annonse for 
Velde pukk

Her kommer annonse 
for Morten Aarsland 
& co

Våre samarbeidspartnere

Kostnadsfri brosjye?

Kontakt

www.konstruktiv.no



Sandnes Maskin AS
Sør Kolnesveien 147

4050 Sola
Tlf 954 09 360


